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محاسبات

•"Can you do addition?" the White queen asked. "What's one and one 
and one and one and one and one and one and one and one and 

one?" --- Lewis Carroll, Alice Through the Looking-Glass
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محاسبه فرمول:1مسئله شماره •
برای انسانسخت•
برای کامپیوترآسان•

تشابه تصاویر: 2مسئله شماره •
برای انسانآسان•
برای کامپیوترسخت•
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محدودیت پردازش

کارایی هر دستگاه محدود است•
، عدم مقیاس پذیری فرکانس، توان•

ه معماری تک هسته ای، فضای ذخیر
سازی
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پردازشینیاز به استفاده از چند هسته •
خوشه های محاسباتی
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چرا پردازش سریعتر؟
!مسائل واقعی بسیار بزرگ هستند•

تعداد نقاط برای پردازش بسیار زیاد هستند•
محاسبات هواشناسی•

اد و تعداد سلولهای زی(: مکعب)مدلسازی اتمسفر با سلول سه بعدی •
تکرار محاسبات برای هر سلول برای مدلسازی زمان

 100روز با محاسبات 17 دقیقه 10روز با دقت 10شبیه سازی •
Mflops 17ثانیه با محاسبات 12و TFlops

محاسبات کیهانی•
تاثیر گرانش اجرام آسمانی بر یکدیگر و تحلیل حرکت ها•

شبیه سازی سیال•
محاسبات زمین شناسی•
محاسبات مولکولی•
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SCUHPCC

!در ابتدای راه هستیم•
با حمایت ستاد هوافضای 1393افتتاح در سال •

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
گره پردازشی5•

هسته160•
DDR3گیگا بایت حافظه 320•
ترابایت فضای ذخیره سازی داده5/6•
برای افزایش سرعت کار سیستم SSDترابایت 1•

عامل
TFLOPS 1.7توان اسمی •
ازی تاکید بر اجرای تعداد زیاد کار که از موازی س•

بهره می برند
(centos)مبتنی بر سیستم عامل لینوکس •
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چرا لینوکس؟

هستند( یونیکس)مبتنی بر لینوکس HPCاز سیستمهای % 95بیش از •
سال سابقه تحقیق و توسعه40بیش از •
متن باز•

منبع سیستم عامل در دسترس است و هر کس بر اساس نیاز خود می تواند برنامه بنویسد•
چند کاربره•
پایداری زیاد•
کم وزن•
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نحوه کارکردن با خوشه

درخواست ایجاد حساب کاربری•
بررسی و نصب نرم افزارهای مورد نیاز•

•MATLAB ،Fluent ،ANSYS ،Gromacs ،Abaqus ،PROCAST و....
•MPI ،Fortran ،GCC ،Java و....
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برای اتصال از راه دورPUTTYاستفاده از •
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برای انتقال فایلهاWinScpاستفاده از نرم افزار •
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برای مدیریت برنامههاjob managerاستفاده از •
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کارگاه های قبلی

(1393اردیبهشت )راه اندازی مرکز •
برنامه نویسی موازی •

کارگاه های بعدی

Openfoamکارگاه •

MATLABکارگاه •
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توسعه مرکز و دعوت

مجازی سازی•
سیستمهای ذخیره سازی•

!برگزاری سمینار توسط شما•
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